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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia tanaman Ocinum sanctum L. atau yang biasa disebut kemangi 

banyak sekali ditemukan, meskipun tanaman ini berasal dari Afrika. Tanaman obat ini 

memiliki sejarah panjang kegunaan medis dan tidak asing lagi bagi peradaban Mesir 

kuno dan Yunani. Kemangi dianggap suci dalam agama Hindu dan memiliki banyak 

kegunaan medis di India dan berbagai negara timur lainnya. Kemangi dinilai karena 

efeknya yang dapat menenangkan, menyegarkan, menghilangkan kelelahan dan 

memiliki khasiat anti septik (Giddes & Grosset, 2000). 

Kemangi (Ocimum sanctum L.) merupakan tanaman obat yang telah diketahui 

khasiatnya sebagai antibakteri pada mulut dan tenggorokan, serta penghilang bau 

badan dan bau mulut yang terkandung dalam sari daun kemangi (Soria, 2006). 

Kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman kemangi adalah saponin, flavonoid, 

polifenol, tanin, 1,8 sineol, anetho, apigenin, baron, arginin, dan asam aspartat. Daun, 

biji, dan akarnya dapat berkhasiat untuk beberapa jenis penyakit,  misalnya bau mulut, 

bau badan, panas dalam, sariawan, melancarkan ASI (Winarto, 2004). 

Masyarakat umumnya mengenal kemangi sebagai sayuran yang dapat dimakan 

segar sebagai lalapan dengan cara memakan atau mengunyah secara langsung karena 

aroma wangi dari kemangi sendiri memang mengundang selera makan. Biasanya 

kemangi  dikonsumsi sebagai lalapan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa tidak 

sedap di dalam mulut (Hutapea, 1991). Cara ini tentu dipandang kurang praktis, oleh 

karena itu perlu dibuat suatu inovasi baru yang memberikan kemudahan, kenyamanan 

sekaligus mengoptimalkan khasiat dan manfaat dari tanaman kemangi. Tablet kunyah 

merupakan salah satu pilihan. Bentuk tablet kunyah diharapkan akan lebih disukai, 

karena lebih mudah dalam penggunaan maupun penyimpanannya, memiliki rasa 

aromatik yang menyenangkan karena terdapat bahan pemanis. Bentuk sediaan ini juga 

diharapkan akan dapat memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih tepat. Tablet 

kunyah merupakan bentuk sediaan yang sesuai karena salah satu sifat dari ekstrak 
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kemangi yang diharapkan adalah memberikan efek lokal antibakteri pada rongga mulut 

dan tenggorokan. Bentuk sediaan ini memungkinkan tablet melarut perlahan-lahan 

dalam mulut sehingga efek lokal antibakteri yang diharapkan dapat lebih efektif 

bekerja (Banker and Anderson, 1986). 

Metode pembuatan yang digunakan dalam pembuatan tablet kunyah yaitu 

dengan cara granulasi basah dan kompresi (tekanan), menggunakan derajat kekerasan 

tablet yang minimal, yang biasanya dibuat dengan formula tablet kunyah dengan 

jumlah manitolnya sebagai bahan pengisi 50% atau lebih dari berat formulasi itu 

sendiri (Ansel, 1995). Sehingga pada pembuatan tablet kunyah ekstrak kemangi ini 

digunakan metode granulasi basah. Metode ini mempunyai beberapa keunggulan 

antara lain adalah adanya bahan pengikat dapat meningkatkan kohesivitas dan 

kompaktibilitas, sehingga menghasilkan tablet yag keras dan tidak rapuh. Metode ini 

juga baik digunakan untuk bahan yang tahan terhadap  pemanasan (Banker and 

Anderson, 1986). Berdasarkan uraian di atas maka perlu dibuat tablet kunyah ekstrak 

kemangi secara granulasi basah dengan perbedaan konsentrasi bahan pengikat yang 

digunakan yaitu PVP K-30 yang memenuhi syarat untuk pembuatan tablet kunyah 

sehingga dihasilkan tablet kunyah ekstrak kemangi yang mempunyai sifat fisik yang 

baik. 

Tablet kunyah ekstrak kemangi ini nantinya harus mempunyai rasa yang enak 

dan tidak meninggalkan rasa pahit di mulut, sehingga untuk menutupi dari rasa pahit 

ini harus ditambahkan bahan pengisi yang memiliki kadar manis yang cukup tinggi. 

Bahan pengisi yang digunakan pada tablet kunyah bermacam-macam diantaranya bisa 

menggunakan bahan pengisi seperti manitol, sorbitol, laktosa, dekstrosa dan glukosa. 

Pada pembuatan tablet kunyah ekstrak kemangi ini di gunakan bahan pengisi manitol, 

dikarenakan manitol sendiri memiliki sifat yang diinginkan sebagai bahan pengisi pada 

tablet kunyah yang sudah digunakan secara luas yakni tidak higroskopis, sehingga 

manitol ideal sebagai bahan pengisi. Manisnya manitol kira-kira 70% dari manisnya 

gula dengan rasa dingin dalam mulut yang nantinya bisa menutupi dari rasa yang 

kurang enak dan rasa pahit dari ekstrak kemangi (Ansel, 1995). 

 



3 

 

 

 

 

Bahan pengikat diperlukan dalam pembuatan tablet kunyah dengan maksud 

untuk meningkatkan kohesifitas antar partikel serbuk sehingga memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet (Voigt, 1984). Pada pembuatan tablet kunyah 

ekstrak kemangi ini digunakan bahan pengikat PVP K-30. PVP merupakan bahan yang 

larut air dan berbagai macam pelarut organik dan anorganik, sehingga dapat 

meningkatkan solubilisasi bahan dengan kelarutan terbatas. PVP juga mampu 

membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki 

kekerasan dan kerapuhan yang cukup. PVP K-30 saat ini telah banyak digunakan oleh 

industri farmasi, salah satunya sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet 

(Lachman dkk, 1994).   

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian menggunakan 

manitol sebagai bahan pengisi dan PVP K-30 sebagai bahan pengikat dengan kadar 

1%, 2%, dan 3%, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kadar pengikat PVP K-30 

terhadap mutu fisik tablet kunyah yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

hancur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kadar PVP K-30 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu 

fisik tablet kunyah ekstrak kemangi yang dibuat secara granulasi basah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet kunyah 

ekstrak kemangi yang dibuat secara granulasi basah. 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar PVP K-30 akan meningkatkan kekerasan, 

mengurangi kerapuhan, dan memperlambat waktu hancur tablet kunyah ekstrak 

kemangi.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

tablet kunyah ekstrak kemangi dengan menggunakan PVP K-30 sebagai bahan 

pengikat yang memiliki mutu fisik yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan 

dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 


